
Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64,
poz. 593) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb przekazywania
dokumentacji dotyczàcej nienale˝nie pobranych zasi∏-
ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
oraz Êwiadczeƒ rodzinnych, przez:
1) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwany dalej

„Zak∏adem”;
2) Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, zwa-

nà dalej „Kasà”;
3) inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne

podmioty wydajàce decyzje w sprawie Êwiadczeƒ
rodzinnych, zwane dalej „innà jednostkà”.

§ 2. Zak∏ad, Kasa oraz inna jednostka realizujàce
zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze, które
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej
„ustawà”, wszcz´∏y post´powanie lub wyda∏y decyzj´
w sprawach o nienale˝nie pobrane zasi∏ki rodzinne,
piel´gnacyjne i wychowawcze, wobec:
1) osób bezrobotnych oraz pobierajàcych zasi∏ek

przedemerytalny lub Êwiadczenie przedemerytalne,
2) osób, którym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zasi∏-

ki rodzinne i piel´gnacyjne przyznawa∏y i wyp∏aca-
∏y oÊrodki pomocy spo∏ecznej,

3) osób pobierajàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zasi∏ek wychowawczy,

4) osób pobierajàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zasi∏ek sta∏y lub gwarantowany zasi∏ek
okresowy,

5) osób zatrudnionych lub wykonujàcych prac´ na
podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej
u pracodawcy zatrudniajàcego w dniu 31 marca
2004 r. nie wi´cej ni˝ 4 pracowników,

6) osób, którym sà wyp∏acane za okres po ustaniu za-
trudnienia zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa,

7) osób sprawujàcych mandat pos∏a i senatora,
8) osób, którym po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy usta-

lone zosta∏o prawo do emerytury, renty, renty ro-
dzinnej, renty socjalnej, uposa˝enia w stanie spo-
czynku lub uposa˝enia rodzinnego,

9) osób, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy,
przekazujà dokumentacj´ dotyczàcà tych spraw wój-
towi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby do
dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3. 1. Zak∏ad, Kasa oraz inna jednostka, które
przed dniem 1 wrzeÊnia 2005 r. wszcz´∏y post´powa-
nie lub wyda∏y decyzje w sprawach o nienale˝nie po-
brane zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze,
przekazujà dokumentacj´ dotyczàcà tych spraw wójto-
wi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwe-
mu ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby do
dnia 30 wrzeÊnia 2005 r.

2. W przypadku gdy Zak∏ad wszczà∏ post´powanie
lub wyda∏ decyzje w sprawach o nienale˝nie pobrane
zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze wobec
osób zatrudnionych u pracodawcy zatrudniajàcego co
najmniej 20 pracowników, Zak∏ad przekazuje dokumen-
tacj´ dotyczàcà tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania osoby do dnia 30 wrzeÊnia 2006 r.

§ 4. 1. Zak∏ad, Kasa oraz inna jednostka, które
przed dniem 1 wrzeÊnia 2005 r. wszcz´∏y post´powa-
nie lub wyda∏y decyzje w sprawach o nienale˝nie po-
brane Êwiadczenia rodzinne, przekazujà dokumentacj´
dotyczàcà tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub pre-
zydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby do dnia 30 wrzeÊnia 2005 r.

2. W przypadku gdy Zak∏ad wszczà∏ post´powanie
lub wyda∏ decyzje w sprawach o nienale˝nie pobrane
Êwiadczenia rodzinne wobec osób zatrudnionych
u pracodawcy zatrudniajàcego co najmniej 20 pra-
cowników, Zak∏ad przekazuje dokumentacj´ dotyczàcà
tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby do dnia 30 wrzeÊnia 2006 r.

3. W przypadku gdy nastàpi∏a zmiana podmiotu
realizujàcego Êwiadczenia rodzinne, Zak∏ad, Kasa oraz
inna jednostka, które wszcz´∏y post´powanie lub wy-
da∏y decyzje w sprawach o nienale˝nie pobrane
Êwiadczenia rodzinne, dokumentacj´ dotyczàcà tych
spraw przekazujà  wójtowi, burmistrzowi lub prezy-
dentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby, do 10. dnia miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, w którym zaprzestano wyp∏aty
Êwiadczeƒ rodzinnych.

§ 5. 1. Przekazywanie dokumentacji w sprawach
o nienale˝nie pobrane zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne
i wychowawcze oraz Êwiadczenia rodzinne nast´puje
na podstawie protoko∏u zdawczo-odbiorczego.

2. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy zawiera w szczegól-
noÊci:
1) wskazanie jednostki przekazujàcej dokumentacj´;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczàcej nienale˝nie pobranych zasi∏ków rodzinnych,
piel´gnacyjnych i wychowawczych oraz Êwiadczeƒ rodzinnych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).



2) wskazanie wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia osoby;

3) numer w ewidencji spraw oraz numer decyzji
o nienale˝nie pobrane zasi∏ki rodzinne, piel´gna-
cyjne i wychowawcze albo Êwiadczenia rodzinne;

4) list´ osób, które nienale˝nie pobra∏y zasi∏ki rodzin-
ne, piel´gnacyjne i wychowawcze oraz Êwiadcze-
nia rodzinne, w tym: imi´ i nazwisko,  miejsce za-
mieszkania, numer PESEL lub seri´ i numer dowo-
du osobistego albo paszportu;

5) podpisy i piecz´cie przekazujàcego dokumentacj´
i przyjmujàcego t´ dokumentacj´.

§ 6. 1. W przypadku gdy nastàpi∏o przekazanie do-
kumentacji dotyczàcej nienale˝nie pobranych zasi∏-
ków rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
albo Êwiadczeƒ rodzinnych, Zak∏ad, Kasa oraz inna
jednostka wskazujà osobie, której dokumentacja doty-
czy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do któ-
rego dokumentacja zosta∏a przekazana.

2. W przypadku gdy osoba, wobec której wszcz´te
zosta∏o post´powanie lub wydana zosta∏a decyzja

w sprawach o nienale˝nie pobrane Êwiadczenia ro-
dzinne, zmieni∏a miejsce zamieszkania, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta przekazuje dokumentacj´
w sprawach nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ rodzin-
nych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce zamieszkania tej
osoby.

§ 7. W przypadku gdy Zak∏ad, Kasa oraz inna jed-
nostka realizujàce zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne
i wychowawcze lub Êwiadczenia rodzinne stwierdzà
po up∏ywie terminów przekazania dokumentacji,
o których mowa w rozporzàdzeniu, wystàpienie nie-
prawid∏owoÊci we wczeÊniej przyznanych zasi∏kach
rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych lub
Êwiadczeniach rodzinnych, przekazujà dokumentacj´
dotyczàcà tych spraw niezw∏ocznie po wszcz´ciu po-
st´powania w sprawie o nienale˝nie pobrane Êwiad-
czenie.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia do kierowania pojazdami2)

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory dokumentów
stwierdzajàcych uprawnienia do kierowania pojazda-
mi oraz ich opis.

§ 2. Ustala si´ wzór:
1) krajowego prawa jazdy, stanowiàcy za∏àcznik nr 1

do rozporzàdzenia;
2) mi´dzynarodowego prawa jazdy, stanowiàcy za-

∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;
3) pozwolenia do kierowania tramwajem, stanowià-

cy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

4) karty rowerowej i motorowerowej, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 3. Dokumenty stwierdzajàce uprawnienia do kie-
rowania pojazdami, wydane zgodnie z wzorami okre-
Êlonymi w rozporzàdzeniach poprzedzajàcych niniej-
sze rozporzàdzenie4), zachowujà wa˝noÊç na czas
w nich okreÊlony. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.5)

Minister Infrastruktury: M. Pol
———————
4) Rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów doku-
mentów stwierdzajàcych uprawnienia do kierowania po-
jazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86, z 1999 r. Nr 58,
poz. 620 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 200), rozporzàdzenie Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca
2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzajàcych
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70,
poz. 729 i Nr 83, poz. 899) i rozporzàdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów do-
kumentów stwierdzajàcych uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679).

5) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzajàcych uprawnie-
nia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679), któ-
re na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Rozporzàdzenie wdra˝a dyrektyw´ 91/439/EWG z dnia
29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237
z 24.08.1991 r., z póên. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162,
poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 52, poz. 535.


